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Ert dnr: 2020-011879 

Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående förslag till 

ändring av föreskrifter om rapportering och beräkning 
enligt drivmedelslagen 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,6 

miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik 

och 86 % av landets persontågstrafik. 

Bakgrund 

1 oktober 2020 träder bestämmelser om miljöinformation i kraft i 

drivmedelsförordningen (2011:346). Miljöinformationen ska vila på den 
rapportering som sker till Statens energimyndighet i enlighet med 

drivmedelsförordningen. För att konsumenter ska kunna få miljöinformation om 
drivmedel på produktnivå behöver rapporteringen förändras. Statens 

energimyndighet har därför tagit fram förslag till föreskrifter om ändring av 
Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och 
beräkning enligt drivmedelslagen samt en konsekvensutredning av dessa. 

Svensk Kollektivtrafiks synpunkter 

Detta remissvar är till delar likalydande som vårt remissvar: Remissvar på 

förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om 
drivmedel.  

Drivmedel är en viktig del av omställningen till en fossilfri transportsektor, och 
Sverige har en globalt ledande position, både vad gäller produktion och 
användning. Kollektivtrafiken i Sverige använde fossilfria drivmedel till mer än 

90% (2019). Det är en produkt många svenskar regelbundet kommer i kontakt 
med, samtidigt en produkt som allmänheten har dålig kunskap om. Vi vet inte 

att över hälften av våra fossila drivmedel kommer från länder som Ryssland, 
Venezuela, eller Nigeria. 

Drivmedelmärkningen på pump kommer att vara den första i världen, och 

kommer att skapa ett stort intresse. För kollektivtrafiken kommer märkningen 
att underlätta för mindre trafikföretag som tankar på pump att säkerställa att de 

tankar drivmedel som uppfyller miljökraven som beställaren av trafiken, de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställt i trafikavtalen. Svensk Kollektivtrafik 
vill uttrycka sitt fulla stöd för Energimyndighetens märkning av drivmedel på 

pump.  

Vi ser märkning av drivmedel som ett sätt att jämna ut de komparativa 

nackdelar biodrivmedel har idag mot sina fossila konkurrenter. Kontroll och 
administration för biodrivmedel är betydligt mer omfattande än för fossila 



 

 

motsvarigheter, vilket leder till merkostnader för de klimatsmarta alternativen. Vi 
stödjer att märkningen ges på produktnivå.  

 

Deklarera fossila och biodrivmedel rättvist 

EU regelverket ger medlemsländerna stor frihet att följa upp drivmedlens 

ursprung. Kraven är, genom förnybarhetsdirektivet, betydligt hårdare för 
biodrivmedel än för fossila drivmedel. Detta är i sig en marknadsimperfektion till 
de förnybara drivmedlens nackdel som en svensk uppföljning kan kompensera. 

I Energimyndighetens förslag gäller olika villkor för olika drivmedel. De 
biobaserade skall deklareras med ursprungsland på pump, medan de fossila 

endast deklareras på företagens hemsida avseende ursprung. Vi finner detta 
olyckligt, och något som ytterligare ökar de komparativa nackdelarna för 
biodrivmedel. Genom ett system med ursprungsland både för fossilfria och 

biodrivmedel skulle konsumenten och trafikföretaget ges en möjlighet att 
påverka trafikens miljöpåverkan. 
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